CONVENIS INSTITUCIONALS 2014
OBJECTE DEL CONVENI

PARTS SIGNANTS

DATA CONVENI

VIGÈNCIA

Conveni regulador del Premi Duran Farell d’Investigació Tecnològica

Gas Natural Fenosa

09/01/2014

17/07/2014

Conveni de col∙laboració per fer difusió d'informacions d'interès per
als respectius col∙lectius

Col∙legi d'Enginyers Tècnics d'Obres Públiques de
Catalunya

26/02/2014

26/02/2015

Conveni marc de col∙laboració per elaborar programes de
Cooperació Educativa

Consorci Mar Parc de Salut

25/03/2014

25/03/2015

Conveni de col∙laboració per a realitzar pràctiques acadèmiques en
aplicació del programa de cooperació educativa per a l'any 2014.

Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya

27/05/2014

any 2014

Conveni de col∙laboració per a la realització del projecte
d'aprenentatge‐servei Casba‐Casc Antic sense barreres.

Fundació APIP‐ACAM, Ajuntament de Barcelona

22/10/2014

01/07/2015

Conveni per al reconeixement de reducció docent, d’un PDI adscrit
al CTM

Fundació Centre Tecnològic CTM

01/03/2014

01/08/2014

Addenda al conveni de creació de la Catedra A3 Chair in Leather ans
Fashion & Textile Innovation amb l'objecte d'ampliar l'àmbit
temàtic i d'actuació de la càtedra al sector tèxtil

Aj.Igualada, Asociación Química Española de la
Indústria del Cuero, Asociación de Investigación de
las Industrias del Curtido y Anexas, Fundació
Privada per a la Innovació Tèxtil d'Igualada,
Associació Catalana del Tèxtil i la Moda.

20/01/2014

27/01/2015

Conveni regulador del desenvolupament de la convocatòria
Eurocampus dobles titulacions 2012, per implantar un pla d'estudis
comú

Agrupació Europea de Cooperació Territorial

17/02/2014

30/09/2015
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Conveni de col∙laboració per tal que el membres UPC Alumni
Premium gaudeixin de descomptes en l'ús de serveis del MNAC

Museu Nacional d'Art de Catalunya

22/01/2014

22/01/2015

Acord de col∙laboració d'accés als serveis i promocions especials de
la Mútua‐Alumni Premium

Mutualitat de Previsió Social del Col∙legi Oficial
d’Enginyers Industrials de Catalunya

26/02/2014

26/02/2015

Contracte de donació càtedra d'empresa

SOCIAL POINT SL

12/02/2014

31/12/2014

Conveni de col∙laboració per al programa de beques destinades a la
matrícula del primer curs del màster en enginyeria de
telecomunicació (MET) , cursos 2013‐2014 i 2014‐2015

Everis Spain SLU

01/02/2014

Cursos acadèmics
2013‐14 i 14‐15

Conveni marc per establir projectes formatius i divulgatius
d'eficiència energètica

Intitut Quercus

04/02/2014

30/06/2014

Conveni específic per al desenvolupament del projecte d'eficiència
energètica de la biblioteca del Campus de Manresa

Intitut Quercus

04/02/2014

22/06/2014

Modificació del conveni marc per a la realització de pràctiques
acadèmiques dels estudiants de la universitat.

Ajuntament de Barcelona

05/02/2014

26/11/2014

Conveni marc en l'àmbit de les tecnologies alimentàries, per establir
sinèrgies per afavorir la col∙laboració i aprofitar el potencial de les
parts a l'àmbit de Tecnologies Alimentàries (Panificació)

PANRICO SA

10/02/2014

01/06/2014

Pròrroga del Conveni marc en l'àmbit de les tecnologies
alimentàries

PANRICO SA

01/06/2014

30/09/2014

Convenio regulador de la prestación del servicio de préstamo de los
productos ofrecidos a través del Banco de Productos de Apoyo de la
Fundación

Fundación Universia

03/03/2014

03/03/2016
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Conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques
acadèmiques d'un estudiant de la UAB a l'Oficina de Mitjans de
Comunicació

Universitat Autònoma de Barcelona

13/02/2014

08/09/2014

Modificació del conveni de cooperació educativa d'un estudiant

Universitat Autònoma de Barcelona

13/02/2014

05/06/2014

Conveni Marc de cooperació educativa, per a la realització de
pràctiques acadèmiques d'estudiants

Fundació Blanquerna

14/02/2014

14/02/2015

Conveni específic cooperació educativa per a la realització de
pràctiques acadèmiques d'un estudiant

Fundació Blanquerna

31/03/2014

31/07/2014

Acuerdo multilateral per a la creació de la Xarxa Nacional Espanyola
del projecte Patrimoni Històric+Cultural Iberoamericà PHI

Universitats espanyoles

19/06/2014

Indefinida

Conveni de col∙laboració per desenvolupar accions dins el Projecte
de foment de vocacions científiques i tecnològiques. Mart XXI

Ajuntament Castelldefels

21/01/2014

31/12/2014

Contracte pel disseny, planificació i realització d'edicions dels
projectes: "Mart XXI", "tecnologies per un món millor" i "dones i
carreres tècniques"

Diputació de Barcelona

17/01/2014

30/05/2014

Conveni per regular el patrocini del projecte inLab Talent

Incubio Partners S.L

13/02/2014

13/02/2015

Contracte donació per donar suport al projecte del programa de
formació inLab Talent

Incubio Partners S.L

13/02/2014

13/02/2015

Convenio regulador del Acceso a las Bases de Datos "Web of
Science". Anualidad 2014

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología

14/03/2014

31/12/2014
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Conveni de col∙laboració per a l'obtenció de la qualificació de centre
de referència nacional del tèxtil i el seu funcionament

Consorci Educació de Barcelona, Diputació de
Barcelona, Escola Enginyeria d'Igualada

15/09/2014

Condicionada

Conveni marc de col∙laboració per tal d'obrir espais de treball i
col∙laboració en els àmbits de recerca, innovació i formació

Associació Cluster del Packaging

12/05/2014

12/05/2016

Addendum al conveni marc per a la instal∙lació una oficina
UNESCOSOST

Universidade Federal da Bahia

23/09/2014

21/04/2017

Conveni pel finançament d'un contracte predoctoral dins del marc
de Doctorat Industrial 2013

ENDESA, SA

09/01/2014

09/01/2017

Conveni col∙laboració per a l'impuls a la inserció i la millora de
l'ocupabilitat dels joves estudiants i graduats universitaris.

Generalitat de Catalunya, universitats catalanes

06/02/2014

Condicionada

Conveni de col∙laboració per organitzar activitats d'interès per als
seus respectius col∙lectius

Associació Catalana d'Escoles de Teatre

05/03/2014

05/03/2015

Addenda al conveni en relació al desenvolupament de programa
2012‐2016 del Campus Diagonal‐Besòs

Consorci Escola Industrial de Barcelona

30/12/2014

Condicionada

Conveni de cooperació educativa universitat‐empresa per a la
realització de pràctiques acadèmiques d'un estudiant a la UPC.
Beques Santander CRUE‐CEPYME 2013‐2014

EAE, Institución Superior de Formación
Universitaria SL

01/02/2014

30/04/2014

Conveni de col∙laboració per acollir un doctorand a les instal∙lacions
de l’IBEC

Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya

01/05/2014

01/07/2014

Extension of the duration of international joint supervision of
thesis, signed on february 25, 2013

Universitat de Gant

05/05/2014

01/07/2014
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Conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques
acadèmiques externes en entitats col∙laboradores.

Universitat Autònoma de Barcelona

29/05/2014

31/07/2014

Conveni de col∙laboració per regular l'adscripció parcial d'un PDI‐
UPC.

Institut d'Estudis Catalans

01/03/2014

31/08/2014

Conveni específic per a la realització d'un treball de fi de màster

Institut de Recerca en Energia de Catalunya

01/05/2014

01/09/2014

Conveni específic per a la realització d'un treball de fi de màster

Institut de Recerca en Energia de Catalunya

01/01/2014

01/09/2014

Contracte de donació per realitzar una pràctica docent a Londres.

Alumilux, SL

01/09/2014

15/09/2014

Pròrroga del conveni de col∙laboració per la impartició del màster
en desenvolupament rural i cooperació. Edició 2013‐14

Université Gaston Berger de Saint Louis, Universitat
de Barcelona i Fundació Món‐3

17/01/2014

23/12/2014

Adenda al convenio de colaboración para regular el premio a
alumnos de Grado en Ingeniería de Sistemas Electrónicos y de
Máster de Ingeniería Electrónica

LEAR CORPORATION HOLDING SPAIN SLU

01/04/2014

31/12/2014

Permís d’ús temporal d'una embarcació amb objecte de realitzar
pràctiques de rem

Club de Rem Badalona

11/04/2014

31/12/2014

Segona Addenda al conveni de col∙laboració per a l'organització i la
realització de les proves d'accés a la universitat (PAU) del 2014

UB, UAB, UPF, UdG, ULL, URV i Generalitat de
Catalunya

28/03/2014

31/12/2014

Convenio regulador de las condiciones de contratación para el
acceso a la base de datos SCOPUS y servicios inherentes al mismo

Fundacion Española para la Ciencia y Tecnologia

08/04/2014

31/12/2014
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Conveni per a la coedició de la revista SORT Statistic amb
operations research transactions

l'Institut d'Estadistica de Catalunya, la UB, la UdG,
UAB, ULL i UPF

29/01/2014

31/12/2014

Contracte per al desenvolupament de CASTECHDEFELS ‐
UNIVERSITAT D’ESTIU 2014

Ajuntament de Castelldefels

05/05/2014

31/12/2014

Annex al Conveni de col∙laboració per a la realitzaicó del proj.
interuniversitari RC SAILING CHALLENGE2014

Fundació per la Navegació Oceànica de Barcelona,
Sailing Technologies, S.L, Consorci El Far,
Inst.Químic de Sarrià

20/05/2014

31/12/2014

Conveni de col∙laboració per desenvolupar accions dins el Projecte
de foment de vocacions científiques i tecnològiques. Mart XXI

Ajuntament El Prat de Llobregat

17/02/2014

31/12/2014

Conveni de col∙laboració per desenvolupar accions dins el Projecte
de foment de vocacions científiques i tecnològiques. Mart XXI

Ajuntament de Gavà

29/03/2014

31/12/2014

Convenio de colaboración especial en actividades de interés general
para el impulso del JOURNAL OF ACCESSIBILITY AND DESIGN FOR
ALL (JACCES)

Fund. ONCE para la Cooperación e Inclusión Social
de Personas con Discapacidad

17/06/2014

31/12/2014

Conveni de col∙laboració per al desenvolupament del projecte Mart
XXI durant l'any 2014

Ajuntament Sant Just Desvern

23/07/2014

31/12/2014

Conveni de col∙laboració per al desenvolupament del Projecte Mart
XXI durant l'any 2014

Ajuntament Sant Vicenç dels Horts

24/02/2014

31/12/2014

Prórroga de la duración de la cotutela internacional de una tesis
doctoral.

Université Lyon 2

18/07/2014

31/12/2014

Addenda al conveni de col∙laboració per al finançament del
concurs EMPRÈN UPC 2014

Fundació Privada de la Caixa d’Enginyers‐Fundación
Privada de la Caja de Ingenieros

02/01/2014

31/12/2014
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Conveni específic de cooperació educativa per a la realització de
pràctiques acadèmiques externes en entitats col∙laboradores.

Fundació Universitat Autònoma de Barcelona

30/06/2014

31/12/2014

Cláusula Adicional primera al convenio de colaboración suscrito el
20/05/13, per tal de prorrogar la seva vigència.

Universia Holding, SL y la Real Sociedad
Matemática Española.

31/08/2014

31/12/2014

Addenda a l'Acord de col∙laboració per a l'ús d'espais de l'edifici
RDIT

Centro de Innovación Tecnológico en Alimentación
y Farmacia, SL, Parc‐UPC

30/09/2014

31/12/2014

Segona addenda al conveni de col∙laboració per a la implementació
del Pla Pilot del programa de doctorat industrial per la qual es
prorroga a l'any 2014

Generalitat de Catalunya, UB, URV i Fundació
Catalana per a la Recerca i la Innovació

12/11/2014

31/12/2014

Conveni de col∙laboració per a la promoció de les vocacions
científiques adreçada als centres educatius de la ciutat.

Institut Municipal de Barcelona

23/12/2014

31/12/2014

Conveni de col∙laboració per desenvolupar accions dins el Projecte
de foment de vocacions científiques i tecnològiques. Mart XXI

Ajuntament de Viladecans

25/01/2014

25/01/2015

Convenio de colaboración para enmarcar y coordinar actuaciones
en asesoramiento e intercambio de informacion en investigación,
tecnología y formación.

Col∙legi d’Òptics Optometristes de la Comunidad
Valenciana i Col∙legi Oficial d’Òptics Optometristes
de Catalunya.

30/01/2014

30/01/2015

Addenda a l'Acord de col∙laboració per a l'ús d'espais de l'edifici
K2M

Grup de recerca LaCàN‐Mètodes Numèrics en
Ciències Aplicades i Enginyeria, Parc‐UPC

30/09/2014

31/03/2015

Addenda a l'Acord de col∙laboració per a l'ús d'espais de l'edifici
RDIT

Centro de Innovación en Alimentación y Farmacia
SL , Parc‐UPC

31/12/2014

31/03/2015

Addenda al contracte de cessió d'ús d'espais de l'IPCT signat el
15/06/11

DASSA TECHNOLOGIES, SL

01/04/2014

01/04/2015
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Conveni de Col∙laboració per regular l'estada d'un estudiant de
doctorat a les instal∙lacions de l'empresa.

Abengoa Research, SL

01/04/2014

01/04/2015

Conveni de col∙laboració per regular un patrocini per al projecte
MOTORSPORT

LEAR Corporation Holding Spain SLU.

07/04/2014

07/04/2015

Conveni de cooperació educativa per tal que una estudiant
desenvolupi pràctiques acadèmiques a l'Oficina de Mitjans de
Comunicació.

Universitat Oberta de Catalunya

04/09/2014

17/04/2015

Conveni de col∙laboració per organitzar activitats d'interès per al
seus respectius col∙lectius que s'incloguin dins les finalitats dels
servei UPC Alumni.

Col∙legi d'Enginyers Tècnics Industrial de Barcelona

29/04/2014

29/04/2015

Conveni de col∙laboració que permeti al col∙lectiu Alumni l'accés a
una àmplia oferta de productes i serveis del RACC en condicions
especials

Reial Automòbil Club de Catalunya

03/06/2014

03/06/2015

Acord marc per a la posada en marxa del programa de beques
MERCABARNA‐ESAB” per a la millora de la competitivitat a les
empreses.

Mercados de Abastecimientos de Barcelona SA

25/06/2014

25/06/2015

Conveni de col∙laboració per a desenvolupar el projecte
d’aprenentatge‐servei “ECO a l’aula”

Escola Marta Mata

07/07/2014

30/06/2015

Contracte regulador de condicions de reserva d'habitacions per
estudiants del CFIS. Residència a Terrassa

SIRESA CAMPUS SA

01/09/2014

30/06/2015

Contracte de donació de béns per al nou laboratori docent del
Departament d'Enginyeria Elèctrica gestionat pel CITCEA ubicat a
l'edifici de l'ETSEIB.

SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA SA

19/05/2014

30/06/2015

Acord per autoritzar l'ús d'equipament científicotècnic

TWOPTICS SYSTEMS DESIGN S.L , Parc‐UPC

01/08/2014

01/08/2015
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Addenda al Conveni de 01/03/14 per al reconeixement de reducció
docent d'un PDI adscrit al CTM, per prorrogar la seva vigència fins al
31/08/15

Fundació Centre Tecnològic de Manresa

01/09/2014

31/08/2015

Conveni de col∙laboració per a l'atorgament de beques de postgrau

Fundació Catalunya‐La Pedrera

26/06/2014

31/08/2015

Acord de col∙laboració per tal de proporcionar als col∙legiats els
canals per gaudir dels serveis de biblioteques de la universitat.

Col∙legi d'Enginyers Tècnics de Vilanova i la Geltrú.

01/09/2014

01/09/2015

Contracte de donació per destinar al Programa de Formació InLab
Talent

Associació d'Antics Alumnes de la FIB "Cercle
FIBER"

30/09/2014

30/09/2015

Addenda al conveni d'adscripció del Centre Universitari EAE, per
afegir a l'oferta de titulacions el Màster Universitari en
Administració i Direcció d'Empreses.

EAE, Institución Superior de Formación
Universitaria SL

23/03/2014

15/10/2015

Addenda per prorrogar l'autorització de l'ús d'equipament
cientificotècnic

URBIOTICA SL

31/10/2014

31/10/2015

Quarta addenda al conveni de creació del CESCA (CSUC) per a la
cessió dels espais de l'edifici Annexus

Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya

01/02/2014

31/12/2015

Conveni marc de col∙laboració per regular la cessió de la seu del
secretarial de la GUNI a l'ACUP.

Associació Catalana d'Universitats Públiques

29/04/2014

31/12/2015

Conveni per al patrocini d'un “Concurs d'idees ambientals i
sostenibles” del curs 2014‐2015

Diputació de Barcelona

19/11/2014

31/12/2015

Conveni de col∙laboració per a la realització d'una prova pilot per a
la promoció del cotxe compartit al Campus Diagonal del districte de
les Corts

Universitat de Barcelona i Ajuntament de
Barcelona

03/12/2014

31/12/2015
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Acuerdo de colaboración para la celebración del concurso de
Twitter “Piula el teu TUIT #Ciència UPC”

LA VANGUARDIA EDICIONES, S.L

10/11/2014

31/12/2015

Acuerdo de colaboración para la celebración del concurso de
Twitter “Piula el teu TUIT #Ciència UPC”

RBA REVISTAS S.L

10/11/2014

31/12/2015

Acuerdo de colaboración para la celebración del concurso de
Twitter “Piula el teu TUIT #Ciència UPC”

Edició de Premsa Periòdica Ara, SL

10/11/2014

31/12/2015

Contratación para el acceso a la Base de Datos WEB OF SCIENCE y
servicios inherentes al mismo

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología

13/11/2014

31/12/2015

Conveni de col∙laboració pel desenvolupament del projecte
d'accesibilitat al comerç a l'eix comercial Creu Coberta

Ass. de Comerciants de Creu Coberta, Ajuntament
de Barcelona, i Institut Municipal de Persones amb
discapacitat

02/12/2014

31/12/2015

Addenda al conveni d'adscripció d'EUNCET per afegir a l'oferta de
titulacions el Grau en Màrqueting i Comunicació Digital i el Màster
Universitari en Administració i Direcció d'Empreses.

Fundación Leitat

28/03/2014

09/02/2016

Partnership agreement governing the joint awarding of a doctorate
diploma.

Ghent University

13/03/2014

10/02/2016

Conveni Marc de Col∙laboració en matèria de desenvolupament de
serveis i solucions englobades en el concepte "Smart City"

Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat

30/06/2014

30/06/2016

Acord de col∙laboració per a l'ús d'espais de l'edifici K2M

BCN QUARK BIDIMENSIONAL CODES SL, Parc‐UPC

01/07/2014

01/07/2016

Acord de col∙laboració per a l'ús d'espais de l'edifici K2M

OKAVANGO‐ENERGY ESPAÑA S.L, Parc‐UPC

25/08/2014

25/08/2016
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Acord local marc d'incubació per a la participació al Programa ESA
BIC Barcelona

Barcelona Activa SAU SPM, Dapcom‐Data, Services
SL, Parc‐UPC

01/09/2014

31/08/2016

Acord local marc d'incubació per a la participació al Programa ESA
BIC Barcelona

Barcelona Activa SAU SPM, High Endurance
Multipurpose Aerial Vehiches SL, Parc‐UPC

01/09/2014

31/08/2016

Acord local marc d'incubació per a la participació al Programa ESA
BIC Barcelona

Barcelona Activa SAU SPM, IP Anywhere SL, Parc‐
UPC

01/09/2014

31/08/2016

Acord local marc d'incubació per a la participació al Programa ESA
BIC Barcelona

Barcelona Activa SAU SPM, Born Positiu SL, Parc‐
UPC

15/10/2014

14/10/2016

Acord de col∙laboració per a l'ús d'espais de l'edifici RDIT

José Miguel Gómez, Parc‐UPC

23/10/2014

22/10/2016

Acord local marc d'incubació per a la participació al Programa ESA
BIC Barcelona

Barcelona Activa SAU SPM, ASTRADENTIUM
HEALTH TECHNOLOGIES SL

01/11/2014

31/10/2016

Acord de col∙laboració per a l'ús d'espais de l'edifici K2M

Consorci Barcelona Supercomputing Center, Parc‐
UPC

01/11/2014

01/11/2016

Conveni de renovació Càtedra Abertis

Fundació Privada Abertis, Abertis Infraestructures
SA

28/02/2014

31/12/2016

Conveni de renovació de la Càtedra Iberpotash en Mineria
Sostenible, orientada a la formació i transferència de resultat de la
recerca

Iberpotash SA

08/01/2014

07/01/2017

Conveni de col∙laboració pel finançament d'un contracte
predoctoral, dins del Marc de Doctorat Industrial 2013

CA TECHNOLOGIES DEVELOPMENT SPAIN SAU

09/01/2014

09/01/2017
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Conveni de cotutela d'una tesi doctoral

Escola Politecnica da Universidade de Sao Paulo

20/05/2014

20/05/2017

Conveni esp. de col∙laboració per a la consolidació del projecte
«Setmana del Parlament Universitari»

Parlament de Catalunya i Universitats del Sistema
Universitari de Catalunya

10/06/2014

16/06/2017

Conveni per regular el tractament de les dades dels investigadors
de la Universitat per part del CSUC en el marc del projecte Portal de
la Recerca de Catalunya

Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya

08/09/2014

08/09/2017

Conveni marc de col∙laboració per a la gestió d'ajuts del programa
de mobilitat de recursos humans d'investigació.

Ministerio de Educacion, Cultura y Deporte

14/01/2014

15/01/2018

Convenio de colaboración para la gestión de ayudas Erasmus.es,
financiadas por el Ministerio de Educacion, Cultura y Deporte, en el
marco del programa Erasmus +.

Ministerio de Educacion, Cultura y Deporte

05/05/2014

05/05/2018

Conveni per al nomenament del Director

Institut de Ciències Fotòniques

09/12/2014

31/12/2018

Specific Cooperation Agreement per regular l'intercanvi entre
estudiants de grau i màster

International Islamic University Malaysia

26/06/2014

26/06/2019

Agreement of cultural and scientific cooperation for exchange
student, members of teaching amb members of technical or
administrative staff.

University of Florence

05/07/2014

05/07/2019

Conveni de col∙laboració per a la creació de l’Institut
Interuniversitari Acadèmia –InterAc Salut‐

Universitat de Girona, Fundació Academia de
Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i
Balears

17/06/2014

17/06/2020

Conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques
acadèmiques d'un estudiant, dins del programa Beques Santander
CRUE‐CEPYME 2013‐14.

EAE, Institución Superior de Formación
Universitaria SL

01/02/2014

16/03/2014
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Addenda a l'acord de col∙laboració per a l'ús d'espais a l'edifici K2M

MOBILE PAYMENTS & LOYALTY SL (DINUBE), Parc‐
UPC

17/06/2014

01/04/2016

Conveni específic per a l'organització de l'exposició d'obres i
materials sobre Antoni Gaudí al Japó "Inoue Takehiko Interprets
Gaudi's Universe"

Aurea Cultura i Art, SL

17/03/2014

30/07/2015

On‐the‐job training agreement for the students of the training
project ottima "Information Technology for maritime security"

Centro Euro‐Mediterraneo sui Cambiamenti
Climatici S.ca.r.l.

04/06/2014

31/12/2014

Prórroga del convenio de colaboración de 27/03/09 para regular la
utilización de espacios en la sede de la delegación de la agencia
estatal en Bruselas

Consejo Superior de Investigaciones Científicas

30/06/2014

31/12/2014

Convenio específico de desarrollo del convenio de colaboración
para la creación del BSC‐CNS, con el objeto de adscribir a un PDI de
la UPC al BSC

Consorci Barcelona Supercomputing Center

15/07/2014

01/09/2015

Contracte de condicions en la reserva de les habitacions per
estudiants del CFIS. Residència a Barcelona

SIRESA CAMPUS, S.A

28/08/2014

30/06/2015

Conveni de col∙laboració per a la renovació de la càtedra Alstom
d'innovació en tecnologies ferroviàries i energies netes de la UPC

Alstom España

06/06/2014

31/10/2014

Addenda a l'Acord d'autorització d'ús d'espais a l'edifici GAIA

Consorci Centre Internacional de Mètodes
Numèrics a l'Enginyeria, Parc‐UPC

31/12/2014

2 anys

Conveni de col∙laboració en matèria de formació permanent del
professorat no universitari de formació professional – any 2014

Generalitat de Catalunya

25/09/2014

30/11/2014

Convenio específico de colaboración para el desarrollo de un
programa de prácticas externas

Facultad de Enologia de Tarragona de la
Universidad Rovira i Virgili

05/12/2014

29/05/2015
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Convenio de colaboracion para la realización de prácticas de
estudiantes en el inLab FIB.

The Institute for the International Education of
Students

26/05/2014

24/07/2014

Conveni de col∙laboració per tal de regular la incorporació a la UPC
d'un investigador vinculat

Consorci Centre Internacional de Mètodes
Numèrics

01/10/2014

21/01/2015

Convenio de colaboración para enmarcar y coordinar actuaciones
de asesoramiento, intercambio de información y realizaciones, en
investigación, tecnología y formación.

Colegio Oficial de Ópticos y Optometristas de
Castilla y León,
Col∙legi Oficial d'Òptics i Optometristes de
Catalunya

15/05/2014

1 any

Convenio marco de colaboración para la realización de prácticas
académicas externas por parte de los estudiantes de la UPC de
grado o máster

LIDL supermercados SAU.

25/07/2014

1 any

Conveni de col∙laboració per contribuir a la internacionalització de
la universitat, a travès del programa "UPC per a la captació de
talent (2010‐2014)"

Fundación Bancaria Caixa d'Estalvis i Pensions de
Barcelona

10/09/2014

1 any

Convenio especifico de colaboración para la formación de
profesores iberoamericanos en estudios de doctorado

Fundación Carolina

15/09/2014

1 any

Ampliació nº1 al contracte VISIOMETRICS, S.L. de cessió d'ús
d'espais a l'IPCT, signat el 15/07/03

Visiometrics SL

01/06/2014

1 any

Convenio de colaboración para impulsar y desarrollar acciones
formativas en el ámbito de la aeronáutica dirigidas a los estudiantes
de la EETAC.

Instituto Técnico de Formación y Consultoría Aérea
Sociedad Limitada Unipersonal

22/09/2014

1 any

Conveni de col∙laboració per incentivar l'ús del cotxe compartit en
els desplaçaments universitàris

Universitat de Barcelona, Meant To Be Shared SL

20/10/2014

1 any

Convenio de colaboración para la movilidad de estudiantes de
doctorado

Centro Latinoamericano de Innovación en Logística‐
México AC

25/09/2014

1 any
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Addenda a l'Acord de col∙laboració per a l'ús d'espais de l'edifici
K2M

CA Technologies Development Spain SAU, Parc‐UPC

31/08/2014

1 any

Collaboration agreement on doctoral student mobility

University of Cambridge

30/09/2014

1 anys

Convenio de colaboración empresarial en temas de interés general
para dar apoyo al Proyecto Espacios para la Industria y la Sociedad
de l'ETSAB

Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y
Químicos, Mutualidad de Previsión Social.

17/10/2014

1 anys

Conveni de col∙laboració per acollir un doctorand a les instal∙lacions
de l'Agència a Barcelona.

Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona

01/10/2014

1 anys

Convenio de colaboración para impulsar y desarrollar acciones
formativas, convenios de cooperación educativa, jornadas técnica.

Accenture, SL

25/09/2014

1 curs acadèmic

Conveni marc per regular l'utilització de recursos i serveis propis de
la UPC, per al CEIB

Consorci Escola Industrial de Barcelona

04/02/2014

1 curs acadèmic

Collaboration agreement on doctoral student mobility

IVT ETH Zurich

17/06/2014

13/06/2014

Conveni de Col∙laboració per a la formació pràctica d'estudiant FP
en centres de treball.

Institut Esteve Terrades

10/12/2014

01/06/2015

Work Placement Agreement to apply in a practical way the skills
and knowledge adquired.

École Centrale de Nantes i Jao Andrés

23/04/2014

29/08/2015

Convention d‘hébergement d'un personnel du laboratoire GIPSA‐
Lab a la UPC

L’Institut Polytechnique de Grenoble

15/09/2014

15/08/2015
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Conveni per a la realització de pràctiques, en el marc del Projecte
Timol, Treball Inclusiu al Mercat Ordinari laboral, per afavorir la
inclusió de persones amb discapacitat intel∙lectual a l'empresa

Institut Municipal d’Educació i Treball

11/07/2014

10/10/2014

Conveni de col∙laboració per acollir a les instal∙lacions del CTM un
doctorand

Fundació Centre Tecnològic de Manresa

19/05/2014

18 mesos

Acord marc de col∙laboració per coordinar activitats de formació,
cooperació educativa, borsa de treball, investigació científica, de
desenvolupament tecnològic i transferència de tecnologia.

Kautex Textron Iberica, S.L

15/04/2014

2 anys

Conveni de col∙laboració per a la contractació de forma conjunta
dels serveis de telecomunicacions corporatives

Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya

11/06/2014

2 anys

Conveni marc de col∙laboració en el programa "Enfortiment en la
gestió municipal dels nuclis urbans de Ziquinchor i d'Oussouye"

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

21/07/2014

2 anys

Acord de col∙laboració per a l'ús d'espais de l'edifici RDIT

Technology Assistance BCNA 2010 SL, Parc‐UPC

01/04/2014

2 anys

Acord de col∙laboració per a l'ús d'espais de l'Edifici GAIA K2M

Centre Internacional de Mètodes Numèrics en
Enginyeria, Parc‐UPC

01/06/2014

2 anys

Acord de col∙laboració per a l'ús d'espais a l'edifici K2M

ENGAGIST WORLD SL, Parc‐UPC

01/04/2014

2 anys

Collaboration Agreement per coordinar l'activitat en la consulta,
intercanvi d'informació i acompliment en els camps d'educació,
investigació i formació.

Maritime University of Azczecin

26/06/2014

2 anys
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Acord de col∙laboració per a l'ús d'espais a l'edifici K2M

Mobile Payments&Loyalty SL, Parc‐UPC

01/11/2014

2 anys

Addenda a l'acord de col∙laboració per a l'ús d'espais a l'edifici RDIT

AXONSYSTEM SL, Parc‐UPC

30/11/2014

2 anys

Addenda a l'acord de col∙laboració per a l'ús d'espais a l'edifici RDIT

SIGNADYNE SPAIN S.L, Parc‐UPC

30/11/2014

2 anys

Acord de col∙laboració per a l'ús d'espais de l'edifici RDIT

ALTERAID SL, Parc‐UPC

10/09/2014

2 anys

Acord de col∙laboració per a l'ús d'espais de l'edifici K2M

ROB SURGICAL SYSTEMS SL, Parc‐UPC

17/11/2014

2 anys

Acord de col∙laboració per a l'ús d'espais de l'edifici RDIT

Food&Music Management SL, Parc‐UPC

23/09/2014

2 anys

Agreement for the use of RDIT building

Born positiu SL, Parc‐UPC

24/11/2014

2 anys

Conveni marc per a la realització de pràctiques acadèmiques
externes de l'estudiantat de màster a la Facultat d’Òptica i
Optometria de Terrassa, en l’àmbit de les ciències de la salut.

Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau

25/09/2014

2 cursos acadèmics

Conveni marc per a la realització de pràctiques acadèmiques
externes de l'estudiantat de màster a la Facultat d’Òptica i
Optometria de Terrassa en l’àmbit de les ciències de la salut.

Institut Lleida d'Ofatlamologia, SLP

30/10/2014

2 cursos academics
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Conveni marc per a la realització de pràctiques acadèmiques
externes de l'estudiantat de màster a la Facultat d’Òptica i
Optometria de Terrassa en l’àmbit de les ciències de la salut.

Hospital Universitari de Sant Joan de Reus Grup
Sagessa

01/12/2014

2 cursos acadèmics

Conveni marc per a la realització de pràctiques acadèmiques
externes de l'estudiantat de màster a la Facultat d’Òptica i
Optometria de Terrassa en l’àmbit de les ciències de la salut.

Hospital Universitari Mútua de Terrassa

21/11/2014

2 cursos acadèmics

Addenda a l'Acord de col∙laboració per a l'ús d'espais de l'edifici
RDIT

Technology Assistance BCNA 2010 SL, Parc‐UPC

02/04/2014

23 mesos

Extension of specific agreement on academic cooperation

Beihang University

25/09/2014

24/04/2020

Addenda al conveni d'adscripció del CITM a la UPC per afegir a
l'oferta de titulacions el Grau en disseny i desenvolupament de
videojocs.

Consorci Centre de la Imatge i la Tecnologia
Multimèdia de Terrassa

24/03/2014

24/04/205

Convenio de prácticas d'estudiant

Institut Nacionales des Sciences Appliquées de Lyon

07/04/2014

25/07/2014

Convenio para la realización de prácticas académicas de una
estudiante

Université de Limoge

28/02/2014

31/07/2014

Pròrroga del conveni marc de 26 de novembre de 2012, per a la
regulació de les pràctiques acadèmiques externes d'estudiants
universitaris

Ajuntament de Barcelona

04/11/2014

25/11/205

Regulación condiciones de pago de ayuda de la convoc. de la Fund.
BBVA, a investigadores, innovadores y creadores culturales, para
impulsar la invest.científica, la innovación y la creación cultural

Fundación BBVA

12/11/2014

28/12/2015
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Conveni esp. de col∙laboració per al desenv. de projecte de recerca
en el marc de la convocatòria de doctorats industrials 2014

QUANTECH ATZ SA

11/07/2014

3 anys

Conveni esp. de col∙laboració per al desenv. de projecte de recerca
en el marc de la convocatòria de doctorats industrials 2014

Enginyers Vibroacústics SL

10/07/2014

3 anys

Convenio de cotutela de doctorando

Centro de Investigacion en Matematicas

25/07/2014

3 anys

Conveni esp. de col∙laboració per al desenv. de projecte de recerca
en el marc de la convocatòria de doctorats industrials 2014

INDO OPTICAL SLU

08/09/2014

3 anys

Conveni esp. de col∙laboració per al desenv. de projecte de recerca
en el marc de la convocatòria de doctorats industrials 2014

Tecfluid SA

03/10/2014

3 anys

Conveni esp. de col∙laboració per al desenv. de projecte de recerca
en el marc de la convocatòria de doctorats industrials 2014

Quantium Medical

29/09/2014

3 anys

Conveni esp. de col∙laboració per al desenv. de projecte de recerca
en el marc de la convocatòria de doctorats industrials 2014

Ercros SA

07/10/2014

3 anys

Conveni esp. de col∙laboració per al desenv. de projecte de recerca
en el marc de la convocatòria de doctorats industrials 2014

CA Technologies Development Spain SAU

10/09/2014

3 anys

Conveni esp. de col∙laboració per al desenv. de projecte de recerca
en el marc de la convocatòria de doctorats industrials 2014

INNOVA & SMART CONSULTING SL

07/10/2014

3 anys
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Conveni esp. de col∙laboració per al desenv. de projecte de recerca
en el marc de la convocatòria de doctorats industrials 2014

BULTACO MOTORS SL

07/10/2014

3 anys

Conveni esp. de col∙laboració per al desenv. de projecte de recerca
en el marc de la convocatòria de doctorats industrials 2014

TEKNOCEA SL

07/10/2014

3 anys

Conveni esp. de col∙laboració per al desenv. de projecte de recerca
en el marc de la convocatòria de doctorats industrials 2014

REGNER & ASOCIADOS SL

07/10/204

3 anys

Conveni esp. de col∙laboració per al desenv. de projecte de recerca
en el marc de la convocatòria de doctorats industrials 2014

CIRCA SA

27/11/2014

3 anys

Conveni esp. de col∙laboració per al desenv. de projecte de recerca
en el marc de la convocatòria de doctorats industrials 2014

TÉCNICAS MECÁNICAS ILERDENSES SL

17/11/2014

3 anys

Conveni esp. de col∙laboració per al desenv. de projecte de recerca
en el marc de la convocatòria de doctorats industrials 2014

Simulacions Òptiques SL

01/10/2014

3 anys

Conveni esp. de col∙laboració per al desenv. de projecte de recerca
en el marc de la convocatòria de doctorats industrials 2014

SEAT SA

06/10/2014

3 anys

Conveni esp. de col∙laboració per a la recerca aplicada i
transferència de coneixement en contextes de cooperació al
desenvolupament.

Arquitectes sense fronteras de Catalunya

20/07/2014

3 anys

Conveni de Col∙laboració per regular l’ús d’equips i d’instal∙lacions
de l’Hospital Univ. Quirón Dexeus per a la realització de pràctiques
dels alumnes del Grau d’Enginyeria Física

USP Institut Dexeus S.A, Quirón

20/11/2014

3 anys
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Conveni esp. de col∙laboració per al desenv. de projecte de recerca
en el marc de la convocatòria de doctorats industrials 2014

VISIOMETRICS SL

13/11/2014

3 anys

Conveni esp. de col∙laboració per al desenv. de projecte de recerca
en el marc de la convocatòria de doctorats industrials 2014

TEC‐CUATRO, S.A

23/10/2014

3 anys

Conv. marco de colaboración para realizar activ. conjuntas para
realización de proyectos y programas, formación y sensibilización
en el ámbito de la solidaridad y la cooperación al desarrollo.

Asociación Catalana de Ingeniería Sin Fronteras
Catalunya i Federación de Ingeniería Sin Fronteras

20/10/2014

3 anys

Convenio esp. de colaboración para organizar Cursos de
Cooperación al Desarrollo de Base Tecnológica y otras acciones de
educación para el desarrollo.

Federación de Ingeniería Sin Fronteras

01/12/2014

3 anys

Conveni esp. de col∙laboració per al desenv. de projecte de recerca
en el marc de la convocatòria de doctorats industrials 2014

Alteraid SL

18/11/2014

3 anys

Conveni esp. de col∙laboració per al desenv. de projecte de recerca
en el marc de la convocatòria de doctorats industrials 2014

PAL ROBOTICS SL

17/11/2014

3 anys

Conveni esp. de col∙laboració per al desenv. de projecte de recerca
en el marc de la convocatòria de doctorats industrials 2014

TRANSPORT SIMULATION SYSTEMS SL

20/11/2014

3 anys

Conveni esp. de col∙laboració per al desenv. de projecte de recerca
en el marc de la convocatòria de doctorats industrials 2014

Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de
Gestió del Cicle Integral de l'Aigua SA

11/11/2014

3 anys
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Conveni esp. de col∙laboració per al desenv. de projecte de recerca
en el marc de la convocatòria de doctorats industrials 2014

VENCO SA

13/10/2014

3 anys

Conveni esp. de col∙laboració per al desenv. de projecte de recerca
en el marc de la convocatòria de doctorats industrials 2014

RÜCKER LYPSA SL, CENTRO TÉCNICO DE SEAT SA

11/09/2014

3 anys

Conveni esp. de col∙laboració per al desenv. de projecte de recerca
en el marc de la convocatòria de doctorats industrials 2014

Solvay Energy Services Ibérica, SL

19/12/2014

3 anys

Acord marc de col∙laboració en l'àmbit de la formació, la recerca, el
desenvolupament i la transferència de tecnologia

Autoritat Portuària de Barcelona

20/10/2014

3 anys

Convenio marco para encuadrar y coordinar actividades de
formación, investigación científica de desarrollo tecnológico y
transferencia de tecnología.

Ministerio de Transporte y Obras Públicas de
Ecuador

16/09/2014

3 anys

Work Placement Agreement (Abroad and French overseas
Territories)

École Nat. Supérieure des Ingénieurs en Arts
Chimiques et Tecnologies

27/05/2014

19/09/2014

Work Placement Agreement (Abroad and French overseas
Territories)

École Nat. Supérieure des Ingénieurs en Arts
Chimiques et Tecnologies

28/05/2014

28/09/2014

Work Placement Agreement (Abroad and French overseas
Territories)

École Nat. Supérieure des Ingénieurs en Arts
Chimiques et Tecnologies

20/05/2014

29/09/2014

Work Placement Agreement (Abroad and French overseas
Territories)

École Nat. Supérieure des Ingénieurs en Arts
Chimiques et Tecnologies

19/05/2014

30/09/2014

Work Placement Agreement (Abroad and French overseas
Territories)

École Nat. Supérieure des Ingénieurs en Arts
Chimiques et Tecnologies

20/05/2014

30/09/2014
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Conveni de col∙laboració per impartir el cicle formatiu en grau mitjà
de fabricació i ennobliment de productes tèxtils a l'Institut de
Terrassa, curs 2014‐15

Departament d'Ensenyament, TEXFOR
(Confederación de la Industria Tèxtil)

31/10/2014

31/08/2015

Acuerdo de colaboración en el ámbito de la gestión de la
información científica, referida a la Base de Datos "Web of
Knowledge"

Fundació Española para la Ciencia y la Tecnología

25/11/2014

31/12/2017

Condiciones para el pago de ayuda concedida en la conv. ayudas
Fund. BBVA a investigadores, innov. y creadores culturales 2014.

Fundación BBVA

12/11/2014

30/12/2015

Conveni marc de col∙laboració per fomentar la realització d’accions
conjuntes en el marc del Consell Industrial de Parets del Vallès.

Ajuntament de Parets del Vallès

09/09/2014

4 anys

Conveni de col∙laboració per a la revisió de la salut visual de
persones amb pocs recursos econòmics en un entorn acadèmic

Ajuntament de Badalona

01/12/2014

4 anys

Conveni pel qual s'autoritza l'ocupació temp. d'espais per a la
instal∙lació del sistema pilot DISH STIRLING per a la producció
d'energia renovable per al gimnàs de l'ETSEIB

Universitat Autònoma de Barcelona

02/12/2014

4 mesos

Convenio de colaboracion para el desarrollo de progr. de doctorado
en institutos del CSIC, para reforzar la formación de los doctorandos

Consejo Superior de Investigaciones Cientificas

27/06/2014

5 anys

Convenio de colaboración específico per regular la mobilitat
d'estudiants de grau i màster.

LUPANE State University

18/06/2014

5 anys

Conveni esp. de col∙laboració per regular l'intercanvi d'estudiants i
personal investigador

XIDIAN UNIVERSITY

18/06/2014

5 anys

Cooperation Agreement per regular l'intercanvi entre estudiants

Université Blaise Pascal (CLERMONT‐FERRAND II)

01/07/2014

5 anys
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Convenio Específico para regular el Intercambio de estudiantes

Universidad del Pacífico

19/08/2014

5 anys

Convention de doublé diplôme

École superieure d'Ingénieurs des Travaux de la
Construction

10/09/2014

5 anys

Convenio Específico de Intercambio de estudiantes

Universidad Autónoma de Baja California

23/07/2014

5 anys

Convenio Específico de Intercambio de estudiantes

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito

31/07/2014

5 anys

Framework Agreement. Implement scientific and technical
partnerships and collaborations in the fields of training, research an
development

Université Euro‐méditerranéenne de Fés

23/07/2014

5 anys

Acord per a l'adaptació de l'itinerari curricular que condueix a
l'obtenció del doble diploma

École Polytechnique, Université Paris Saclay

29/09/2014

5 anys

Memorandum of Understanding between Jacobs School of
Engineering at the University of California, San Diego

Jacobs School of Engineering at the University of
California, San Diego

04/10/2014

5 anys

Acord marc de col∙laboració per emmarcar i coordinar activitats de
formació, innovació, investigació científica de desenv. tecnològic i
transf. de tecnologia.

Ajuntament de Viladecans

20/01/2014

5 anys

International Cooperation Agreement, to accelerate and secure
qualitive and quantitative improvements in higher education
performance

Universidade Federal de Santa Maria

22/09/2014

5 anys

Convenio marco de colaboración académica para la realización de
actividades de interés mutuo

Universidad de Valparaiso

28/11/2014

5 anys
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Convenio específico de intercambio de estudiantes

Universidad ICESI

06/11/2014

5 anys

Conveni per a la creació del centre interuniversitari BARCELONA
GRADUATE SCHOOL OF MATHEMATICS (BGSMATH)

Universitat de Barcelona, i Centre de Recerca
Matemàtica

19/12/2014

6 anys

General agreement on academic cooperation to promote academic
and research activities

Chandigarh University

28/11/2014

5 anys

Conveni de renovació de la Càtedra JG "per a l'estudi de la
sostenibilitat aplicada a l'enginyeria de serveis dels edificis"

JG Ingenieros SA

05/06/2014

any 2014

Conveni de col∙laboració per garantir i impulsar la formació i
l'acreditació de llengües en l'àmbit universitari

Generalitat de Catalunya i Universitats catalanes

15/12/2014

any 2014

Addenda al conveni de col∙laboració per a l'organització i el
desenvolupament de la Biennal de paisatge. Adaptació de
l'estructura organitzativa.

Col∙legi d’Arquitectes de Catalunya

10/09/2014

any 2014

Convenio de colaboracion para la renovacion de la Cátedra Endesa
Red de Innovación Energética

ENDESA, S.A y ENDESA RED SA

10/07/2014

any 2014

Conveni de col∙laboració per establir les bases per a la convocatòria
de premis de fi d’estudis dels curs 2013‐2014 per als estudiants de
l’ETSECCPB

BASF Construction Chemicals España, S.L

05/05/2014

any 2014

Conveni de col∙laboració per a la celebració del 5è Concurs “Planter
de Sondeigs i Experiments"

Universitat Autònoma de Barcelona

14/12/2014

any 2014

Adenda al convenio para la utilización por UPC de determinados
espacios en la sede de la delegación del CSIC en Bruselas

Consejo Superior de Investigaciones Cientificas

23/12/2014

any 2015
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Collaboration agreement on doctoral student mobility

Faculty of Science of the University of Lisbon

28/05/2014

Condicionada

Co‐tutoring Agreement for a final thesis in the framework of the
Erasmus Mundus Joint Doctorate (EMJD) in interactive and
cognitive environments

Università degli Studi di Genova

31/07/2014

condicionada

Erasmus Mundus Joint Doctorate in Information Technologies for
Business Intelligence – Doctoral College (IT4BI‐DC)

Université Libre Bruxelles, U. Desdren

16/10/2014

Condicionada

Conveni per regular l'aportació de recursos del CEIB a la UPC per
contribuir a les despeses generals de construcció i gestió de les
obres de la primera fase del Campus Diagonal Besòs

Consorci Escola Industrial de Barcelona

24/11/2014

Condicionada

Co‐Tutoring agreement for a final thesis in the framework of the
erasmus mundus joint doctorate in interactive and cognitive
environments

Technische Universiteit Eindhoven

15/09/2014

Condicionada

Co‐Tutoring agreement for a final thesis in the framework of the
erasmus mundus joint doctorate in interactive and cognitive
environments

Technische Universiteit Eindhoven

15/09/2014

Condicionada

Co‐Tutoring agreement for a final thesis in the framework of the
erasmus mundus joint doctorate in interactive and cognitive
environments

Technische Universiteit Eindhoven

15/09/2014

Condicionada

Co‐Tutoring agreement for a final thesis in the framework of the
erasmus mundus joint doctorate in interactive and cognitive
environments

Universität Klagenfurt

31/07/2014

Condicionada

Memorandum d'entesa per a la creació del CENSAT, centre
d'investigació i tecnologia

Universitat de Barcelona, Institut Cartogràfic i
Geológic de Catalunya, Universitat de Florida a
Gainesville, i Ajuntament de Barcelona

18/06/2014

Condicionada

Convenio de colaboración entre para la promocion de los estudios
màster de ingenieria de tecnologias de materiales fibrosos,
especialidad papelera y gráfica.

Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel
y Cartón

16/07/2014

Curs acadèmic
2014‐15

26

Addenda al conveni de col∙laboració per al finançament de
l'activitat docent de L’EUETIB assignada a PDI de la UPC – curs 2014‐
2015

Consorci Escola Industrial de Barcelona

20/09/2014

Curs acadèmic
2014‐15

Addenda al conveni esp. de col∙laboració interuniv. de 5/12/13 pel
màster universitari en enginyeria biomèdica, per definir les modif.
realitzades en el pla d'estudis

Universitat de Barcelona

21/05/2014

Curs acadèmic
2014‐15

Addenda al conveni de col∙laboració per a la promoció dels estudis
de grau en enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil.

Fundació Privada Gremi de Fabricants de Sabadell

29/10/2014

Curs acadèmic
2014‐15

Addenda al conveni de col∙laboració per a la promoció dels estudis
de grau en enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil.

Fundación Textil Algodonera

29/10/2014

Curs acadèmic
2014‐15

Addenda al conveni de col∙laboració per a la promoció dels estudis
de grau en enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil.

Col∙legi de l’Art Major de la Seda

29/10/2014

Curs acadèmic
2014‐15

Addenda al conveni de col∙laboració per a la promoció dels estudis
de grau en enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil.

Fundació Institut Industrial i Comercial

29/10/2014

Curs acadèmic
2014‐15

Addenda al conveni de col∙laboració per a la promoció dels estudis
de grau en enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil.

Federación Textil Sedera

29/10/2014

Curs acadèmic
2014‐15

Convenio de colaboración para regular el patrocinio del premio al
mejor expediente académico del grado en ingeniería de sistemas
electrónicos y màster de ingenieria electrónica, curso 2014‐2015

LEAR CORPORATION HOLDING SPAIN SLU

25/09/2014

Curs acadèmic
2014‐15

Conveni de col∙laboració per a la participació conjunta en la
formació de tècniques de les arts de l'espectacle.

Institut del Teatre

01/09/2014

Curs acadèmic
2014‐15

Convenio específico de colaboración interuniv. para la realitzación
conjunta del màster universitario en comunicaciones mobiles‐
wireless

Universitat Pompeu Fabra

04/12/2014

Curs acadèmic
2015‐16
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Conveni de desadscripció de l'Escola Univ. Politècnica de Mataró,
per adscriure's a la UPF

Universitat Pompeu Fabra

05/05/2014

Curs acadèmic
2018‐19

Conveni de col∙laboració per a la realització del 16è concurs d'idees
ambientals, curs 2014‐15

Àrea Metropolitana de Barcelona

01/10/2014

Curs acadèmic
2014‐15

Conveni de cooperació educativa de pràctiques acadèmiques
externes

Facultat de Farmàcia de la UB

16/10/2014

Curs acadèmic
2014‐15

Convenio de colaboración, curso 2014‐2015 con la finalidad de la
promoción y el reconocimiento de la formación y la investigación
de las tecnologías

GMV Innovating Solutions SL

25/09/2014

Curs acadèmic
2014‐15

Conveni marc de col∙laboració per garantir l'execució del proj.
construcció de l'edifici C del Campus Diagonal Besòs, cofinançat pel
FEDER Catalunya 2007‐2013

Generalitat de Catalunya

10/04/2014

Execució del projecte

Conveni de col∙laboració per a la cessió i retorn del Fons Fotogràfic
Càtedra Gaudí a la UPC

Fundació Politècnica de Catalunya

31/10/2014

Indefinida

Conveni de donació de fons bibliogràfic personal a l’Escola
d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona

Albert Serratosa i Palet

30/09/2014

Indefinida

Acord per a la creació d'una nova comunitat a la Plataforma
Fesedit.cat que facilita que els usuaris comparteixin els seus
trajectes en cotxe privat.

UB i EASY INNOVA, SL

17/10/2014

indefinit

Co‐tutoring agreement for a final thesis in the framework of the
Erasmus Mundus Joint Doctorat in interactive and cognitive
environments

Università Degli Studi di Genova

21/11/2014

màxim 42 mesos

Addenda conveni adscripció Escola d'Eng. d'Igualada a la UPC, per
afegir a l'oferta de titulacions el Màster Universitari en Enginyeria
de Cuir

Consorci Escola Tècnica d’Igualada

28/03/2014

Segons conveni
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Convenio de colaboración en el programa del Campus Científico de
Verano 2014

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología

15/04/2014

30/09/2014

Acord específic per a intercanvi d'estudiants de doctorat

Aalen University

25/06/2014

3 anys

Acord de col∙laboració per a l'ús d'espais de l'edifici RDIT

ISIGMA ASESORÍA TECNOLÓGICA SL, Parc‐UPC

01/02/2014

2 anys

Addenda a l'Acord de col∙laboració per a l'ús d'espais de l'edifici
RDIT

Axonsystem SL, Parc‐UPC

02/04/2014

Segons conveni

Addenda a l'Acord de col∙laboració per a l'ús d'espais de l'edifici
RDIT

Signadyne Spain SL, Parc‐UPC

02/04/2014

Segons conveni

Acord de col∙laboració per autoritzar l'ús d'espais de l'edifici K2M

EASY TECH GLOBAL SL, Parc‐UPC

01/03/2014

2 anys

Acord de col∙laboració per autoritzar l'ús d'espais de l'edifici K2M

EASY TECH FOR PEOPLE SL, Parc‐UPC

01/03/2014

2 anys

Acord de col∙laboració per autoritzar l'ús d'espais de l'edifici RDIT

Shuttlebrand SL., Parc‐UPC

01/04/2014

2 anys

Addenda a l'acord de col∙laboració per autoritzar l'ús d'espais de
l'edifici Agropolis

ASCIL PROYECTOS SL, Parc‐UPC

01/04/2014

2 anys

Convenio marco de colaboración para la realización de actividades
de interés mutuo.

Parque Científico de Fuerteventura, SA

14/04/2014

07/04/2016

Addenda a l'Acord de col∙laboració per a l'ús d'espais de l'edifici
K2M

Consorci Barcelona Supercomputing Center, Parc‐
UPC

01/02/2014

Conveni inicial
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Acord d'intercanvi d'estudiants

School of Architecture Hanyang University

14/04/2014

5 anys

Acord de col∙laboració per ús d'espais de l'edifici RDIT

Satconxion SL, Parc‐UPC

02/04/2014

29/02/2016

Addendum to the specific cooperation agreement for student
exchange

Nagaoka University of Technology

23/07/2014

Conveni inicial

Addenda al conveni de cooperació educativa amb l'Oficina de
Mitjans de Comunicació de la UPC

Universitat Autònoma de Barcelona

11/04/2014

05/06/2014

Acord intern per a l'ús d'espais a l'edifici Gaia

Grup de Recerca Renewable Electrical Systems,
Parc‐UPC

01/03/2014

2 anys

Convention de stage a l'étranger

Université de Nantes

20/05/2014

05/09/2014

Convention de stage a l'étranger

Université de Nantes

20/05/2014

05/09/2014

Anexo 1 del Conveni específic de colaboració interuniversitària per
a la realització conjunta del Grau en Ciències Culinàries i
Gastronòmiques.

Universitat de Barcelona

26/05/2015

Segons conveni

Convenio específico de intercambio

Univ. Popular Autónoma del Estado de Puebla,
Asociación Civil

25/11/2014

5 anys

Agreement concerning internships

École Nationale Superieure des Mines d'Ales

28/03/2014

01/08/2014
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Conveni específic per a la realització d'un treball de fi de màster

Universidad de Málaga

30/04/2014

31/10/2014

Addenda a l'acord de col∙laboració per a l'ús d'espais a l'edifici RDIT

Centro de Innovación Tecnológico en Alimentación
y Farmacia SL; Parc‐UPC

17/06/2014

2 anys

Addenda a l'acord de col∙laboració per a l'ús d'espais a l'edifici
Nexus II

Consorci Barcelona Supercomputing Center, Parc‐
UPC

17/06/2014

2 anys

Acord de col∙laboració per a l'ús d'espais a l'edifici RDIT

SACOPA SAU, Parc‐UPC

01/05/2014

2 anys

Acord de col∙laboració per a l'ús d'espais a l'edifici RDIT

Innovació i recerca industrial i sostenible SL, Parc‐
UPC

01/07/2014

2 anys

Conveni de donació equips informatics usats

Intel Corporation, Parc‐UPC

17/10/2014

17/10/2014

Acord de col∙laboració per a l'ús d'espais a l'edifici K2M

Enric Herrero i Enric Gibert Codina, Parc‐UPC

01/07/2014

31/12/2014

Conveni específic per a l'impuls i el desenvolupament de
l'administració electrònica de les universitats públiques catalanes i
la UOC

Generalitat de Catalunya, Universitats Públiques
Catalanes, UOC

30/10/2014

Condicionada

Acord de col∙laboració per a l'ús d'espais a l'edifici Gaia

Grup de recerca SEER ‐ Renewable Electrical
Systems, Parc‐UPC

31/07/2014

30/06/2016

Addenda a l'acord de col∙laboració per a l'ús d'espais a l'edifici K2M

Enric Herrero i Enric Gibert, Parc‐UPC

31/12/2014

31/01/2015

Adenda al convenio de colaboración de 27/03/12 sobre el patrocini
al Concurs "Ciència en Acció"

Asociación Ciencia en Acción

26/04/2014

31/12/2014
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Agreement for the use of RDIT building

High Endurance Multipurpose Aerial Vehicles SL ,
Parc‐UPC

08/07/2014

2 anys

Agreement for the use of RDIT building

High Endurance Multipurpose Aerial Vehicles SL,
Parc‐UPC

24/12/2014

07/07/2016

Agreement for the use of RDIT building

Astradentium Health Technologies SL, Parc‐UPC

24/12/2014

2 anys

Agreement for the use of RDIT building

Dapcom Data Services SL, Parc‐UPC

01/09/2014

2 anys

Agreement for the use of RDIT building

IP ANYWHERE SL , Parc‐UPC

01/09/2014

2 anys

Adenda al convenio de renovación de la Cátedra Blanca

CEMEX ESPAÑA OPERACIONES SLU

01/09/2014

31/08/2015

Convention de cotutelle international de these

École Centrale de Nantes

10/11/2014

curs 2015‐16

Erasmus Mundus Joint Doctorate in Information Technologies for
business Intelligence‐Doctoral College (ITB4BI‐DC) Doctoral
Candidate Agreement

Université Libre de Bruxelles

25/11/2014

3 anys

Acuerdo de cooperación para definir los requisitos y obligaciones
para establecer el programa de doble título de màster universitario
en ingeniería del cuero

Consorci Escola Tècnica d'Igualada, Centro de
Innovación Aplicada en Tecnologías Competitiva.

21/10/2014

3 anys

Conveni de coop. educativa per a la realització de pràctiques
acadèmiques externes en entitats col∙laboradores

Fundació Universitat Autònoma de Barcelona

05/09/2014

15/07/2015
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Conveni de coop. educativa per a la realització de pràctiques
acadèmiques externes en entitats col∙laboradores.

Fundació Universitat Autònoma de Barcelona

19/11/2014

31/07/2015

Conveni de coop. educativa de pràctiques acadèmiques externes
d'estudiants de la UB, Fac. de Biblioteconomia i Documentació en
entitats col∙laboradores

Universitat de Barcelona

04/09/2014

curs 2014‐15

Addenda al conveni de coedició de la col∙lecció "Memòria Artium",
incorporació de la Universitat Rovira i Virgili com a setè coeditor

Univ. Rovira i Virgili, Museu Nacional d’Art de
Catalunya, Univ. Girona, Univ. de Barcelona, Univ.
de Lleida, Univ. Autonoma de Barcelona.

17/12/2014

D'acord a conveni

Convenio de colaboración para la realización de prácticas de
estudiantes

Institute for the International Education of Student

05/05/2014

25/07/2015

Co‐tutoring agreement for a final thesis

École des Mines de Nantes

01/02/2014

condicionada

Agreement for the joint supervision of a doctorate thesis

Karlsruhe Institute of Tecnology

20/02/2014

condicionada

Agreement for the joint supervision of a doctorate thesis

Karlsruhe Institute of Tecnology

20/02/2014

condicionada

Convention de cotutelle internationale de these agreement for an
international joint supervision thesis

Université d'Aix‐Marseille, Fundació Institut de
Ciències Fotòniques

01/09/2014

Condicionada

Convention de cotutelle internationale de these agreement for an
international joint supervision thesis

Université d'Aix‐Marseille, Fundació Institut de
Ciències Fotòniques

01/09/2014

Condicionada

Convention de cotutelle internationale de these agreement for an
international joint supervision thesis

Université d'Aix‐Marseille, Fundació Institut de
Ciències Fotòniques

01/09/2014

Condicionada
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Co‐tutoring agreement for a final thesis in the framework of the
Erasmus Mundus Joint Doctorate (EMJD) program in Photonics
Engineering, Nanophotonics and Biophotonics

Universitá degli Studi di Firenze

01/09/2014

Condicionada

Conveni per a la col∙laboració en el programa de millora energètica
d'habitatges de les Planes

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

15/09/2014

31/12/2014

Conveni de coedició conjunta de l’obra "Las ciudades del futurismo
italiano. Vida y arte moderno: Milán, París, Berlín, Roma"

Universitat de Barcelona

03/11/2014

2 anys

Co‐tutoring Agreement for a final thesis

Université Toulouse III‐ Paul Sabatier

17/09/2014

Condicionada
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